
Bestyrelsesmøde
d. 13. april 2022 kl. 19.00-21.00

hos Joan, Egens kvarter 28, 4270 Høng

Deltagere: Joan Bjerborg, Frank Buch, Eva Madsen, Tina Markland, Winnie Ømark, Niels
Westphael og Elisabeth T. Cramer.

1. Godkendelse af referat Opfølgning fra sidste møde: Dokumentet vedr. Ullas
lønsammensætning lægges op på Hjemmesiden under ”bestyrelsen”.
Vedr. Toves holdning til koncerthonorarstigning: Frank spørger igen,
men Skamstrup har accepteret at vi skal synge til deres julekoncert.
Margits nøglebrik: Frank ringer til Olga Koppernagel eller Hans
Henrik(Fritidsportalen).
Vi har fået lov til at bruge Frans Bak sangene til promotion. Men der
er også sangere fra Com koret så vi kan ikke sende det ud sammen
med PR materialet!!!

2. Nyt fra formanden Intet nyt.

3. Økonomi Winnie har undersøgt om vi har råd til at Maud kan spille til
forårskoncerten, det kan godt lade sig gøre.

4. Forårskoncert
Jvf, medsendte opgaveoversigt.

Winnie kommer ikke.
Vi gennemgik opgaveoversigten og uddelegerede arbejdsopgaver.
Så snart Frank har referatet spørger han per mail, hvem der vilbyde
ind på diverse opgaver.

5. Pr materiale Udsættes til nøste møde

6. Støttekoncert til fordel for
Ukraine?

Forslag til kunstnere: Stine og Anna Stengade (Tina), accordian
spiller Dominic og kone, Magnu Viggelius operasanger (Frank), Bobo
Moreno, Siggurd Barret(Elisabeth).
Vi summer lidt over hvilke muligheder der kunne være og tager det
op efter sommerferien.

7. Fra mødet d. 061221:
Udarbejdelse af projekter, som
der kan søges fondsmidler til?

Udsættes til næste gang.

8. Næste møde Hos Frank d. 8. 6. i orangeriet kl. 18.30. Mødet skal primært
omhandle punkterne: 1. Pr. Materiale, 2. Udarbejdelse af projekter,
og 3. Brainstorming om 100 års jubilæet i 2025.

9. Evt. Til forårskoncerten spiller Vibeke keyboard, Lars spiller bas, Maud
spiller sax og synger en egen sang. Maud er ikke med til koncerten
1. maj i Svinninge
Der er problemer med at lægge medlemslisten på den lukkede
hjemmeside. Frank arbejder på sagen.

Frank/ formand


